
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ PRÓ-ODM SANTOS

Reunião realizada em: 01/09/2014

Pauta:
 1- ODM itinerante em outubro; 
 2- Daniel Ferratoni – Banco de Alimentos em Santos
 3- Sr. Newton José Rodrigues da Silva – CATI

Presentes: Fernando Souza de Almeida – SEDES; Hedda Maria Grati Pinto – SECULT; 
Sandra Cunha dos Santos – SEMAM ;  Ana Lúcia Santos – SIEDI; Rodrigo Salvador 
Lachi – SEAS; Dorlan Jorge dos Santos – SEPORT; Débora dos Santos Mandaji – 
SESERP; Ernesto Bechelli – COHAB-Santos; Ingrid Cabral Machado - Secret. Est. 
Agricultura e Abastecimento; Rosangela de Assumpção Ramos  – SABESP; Maria 
Cláudia Ribeiro Faria – SRTE/SP; Tania Cristina dos Santos Guedes Pinto – CMAS; 
Maria Regina Freire – CMI; Renata Patriani Justo - CMAE;  Elza Pereira dos Santos – 
COMMULHER; Marilene  Rabelo de Santana Leonel – CMDCA; Jaime Esteves da 
Conceição – COMDEMA; Odete Cunha dos Santos – CMH; Dalve Manoel Negrão dos 
Santos – COMEB; Leandro Borges Taveira – CMJ.

Convidados: Flavio Santana/DEARTI-GPM; Ed Carlos Pereira Nascimento/DEARTI-
GPM; Denice Pereira Mota /SEAS; Celina Isabel da Encarnação/DEARTI-GPM;  Daniel 
Lemos Agostinho/DEARTI-GPM; Maria Aparecida Pelusio Sassenti/COVIG II; Daniel C. 
Ferratoni/Banco de Alimentos de Santos; Newton José Rodrigues da Silva/CATI; Edson 
Santana do Carmo/Cruz Vermelha; Patrícia Gonçalves/DEARTI-GPM; Sonia 
Santana/DEARTI-GPM.

Sr. Ed Carlos iniciou a reunião propondo (conforme sugestão apresentada na reunião 
anterior), que em outubro seja feito o “ODM Itinerante” na área continental de Santos, 
sendo aprovado pelos representantes do Comitê ODM presentes na reunião.

Falou sobre o convite que recebeu e aceitou, da Executiva do ODM Brasil, para participar 
dia 28 de agosto próximo passado, do Processo de Municipalização do ODM em São 
Paulo. Disse que o “ODM Santos” será convidado para curso de capacitação para 
multiplicadores do ODM.

Comentou ainda, que à partir de 2016 o ODM passará para ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Sr. Ed Carlos sugeriu pré-pauta para os próximos meses, que foi aprovada pelos 



presentes.

Pré-Pauta:

 - Outubro – Objetivo nº 2 e nº 3 – apresentação da SEDUC

 - Novembro – Objetivo nº 4, nº 5 e nº 6

 - Dezembro – Objetivo nº 7 e nº 8

Lembrou a todos sobre as informações referentes ao ODM contidas no “Portal dos 
Conselhos” .

Iniciou-se a apresentação do Sr. Daniel Ferratoni / Banco de Alimentos de Santos - 
Apresentação anexa.

“Coletar onde sobra - entregar onde falta” 

Apresentou números sobre o desperdício de alimentos, e citou como exemplo de locais 
de desperdício, as feiras livres ( 3300 toneladas de resíduos de feira anualmente na 
cidade). 

Disse que o trabalho que fazem é “colheita urbana”. Falou que estão organizados como 
OSCIP e que trabalham em parceria com a “Feira Solidária”. 

Trabalham neste momento, com a feira de 4ª feira da av. Afonso Pena e explica que 
tiveram que se adaptar às necessidades dos feirantes (alguns querem que na hora da 
“Xepa” já estejam lá para retirar, outros preferem que sejam deixados containers para 
colocação dos alimentos que serão descartados). São montados “kits” que depois são 
encaminhados à comunidade. Estimulam hábitos saudáveis para a população assistida, 
conscientização e oferecem oficinas de culinária com a participação da cozinheira Maisa 
Campos.

Quando perguntado sobre o que fazer com a “sobra da sobra”, disse que poderia virar 
compostagem  e quem sabe criarem “hortas urbanas” - uma idéia para mais adiante, pois 
trabalham em poucos (4 pessoas, sendo dois voluntários). 

Falou sobre expandir os locais de coleta e número de atendimentos, e foi sugerido 
procurar voluntários entre os alunos nas universidades da cidade. 

Sra. Romilda falou sobre a dificuldade da Secretaria de Serviços Públicos em  fazer os 
feirantes colaborarem no acondicionamento dos alimentos descartados.

Sr. Fernando perguntou sobre coleta de pescado, sendo informado que em razão da 
dificuldade de armazenamento e perigo de contaminação, preferiram não coletar esse tipo
de material. 

Sr. Flávio falou da possibilidade de associação com supermercados e foi colocada a 
dificuldade, em razão desses estabelecimentos terem sido acionados judicialmente por 
conta de alimentos vencidos.

Sr. Dalve perguntou porque não chamaram as “Associações de Melhoramentos” para 
ajudar nessa distribuição, sendo informado que a “Feira Solidária” (parceiros) já 
desenvolvia o trabalho - já era um projeto em andamento - e que o “Banco de Alimentos” 
juntou-se a eles para aprender a desenvolver o projeto.

Agradecemos e passamos para a próxima pauta.

Sr. Newton José Rodrigues da Silva – CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo). Apresentação anexa.

Sr. Newton falou sobre a abrangência do trabalho que realizam, que trabalham com 
produção de sementes, mudas e matrizes e fornecem sementes para Projetos de 



Pomares. Também sobre desenvolvimento do Agronegócio Brasileiro, sobre Revolução 
Verde (que é a Revolução Agrícola contemporânea), sobre Microbacia Hidrográfica.

Falou como a CATI trabalha com a população urbana, com pescadores, indígenas, 
trabalhadores artesanais - que o “Caminhão do Peixe”  está dando certo em Guarujá, 
sobre horta na escola e sobre grupo de mulheres da mesma comunidade que após curso,
trabalham com fibra artesanal.

Disse que trabalham o construtivismo, falou sobre características do construtivismo – que 
trabalham construindo a solução, valorizando o conhecimento das pessoas para essa 
solução, mudança centrada nas interações. As pessoas dão vida ao projeto, dão ação à 
comunidade – idéias precisam ser processadas, debatidas, enriquecidas .

Citou: “Solidariedade libertadora que desperta talentos”.

Mencionou que existem 30000 grupos de economia solidária e o Sr. Paul Singer está 
lutando para implantar a Política de Economia Solidária no Brasil.

Comentou que Belo Horizonte/MG, procurou referência na cidade de Santos (Programa 
de Abastecimento Alimentar iniciado em 1989 e encerrado em 1996) para iniciar seu 
“Programa de Abastecimento Alimentar” e que em razão da descontinuidade do programa 
em nossa cidade, atualmente é BH  que é a referência.

Sr. Ed Carlos convidou o Sr. Newton para fazer apresentação sobre “Economia Solidária” 
na reunião do Comitê ODM de outubro, que acontecerá na área continental de Santos.

Sr. Ed Carlos agradece a todos e dá por encerrada a reunião.

PRÓXIMA REUNIÃO - ODM  ITINERANTE: 06 DE OUTUBRO DAS 9H ÀS 11H 

NA ESCOLA JUDOCA RICARDO SAMPAIO – Na área continental de Santos – às 9h
Transporte saindo às 8h30 da Praça Mauá - Centro - Santos

Pauta:

  - Sr. Newton José Rodrigues da Silva –  Economia Solidária 

 


